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7. velikonočna nedelja 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,1-11) 
Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in dejal: »Oče, prišla je ura. Poveličaj 
svojega Sina, da Sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsakim človekom, da bi 
dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo 
tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te 
poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In 
zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil 
svet. Razodél sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal 
meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; kajti 
besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem 
izšel od tebe, in verovali, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, 
temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je 
moje in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k 
tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva.« 

Binkoštna devetdnevnica 
Devetdnevnica je duhovna priprava na binkošti, praznik tretje Božje osebe Svetega 
Duha. Prične se v petek po Jezusovem vnebohodom in traja vse do binkošti. 
Devetdnevnica pomeni poglobljen molitveni čas, ki ima poseben namen. 
Prvo devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli. V dneh med vnebohodom in 
prihodom Svetega Duha na binkoštni praznik so bili zbrani v molitvi in prošnji za 
to, kar jim je Jezus sam obljubil: Svetega Duha Tolažnika. To je bila devetdnevna 
intenzivna molitev prve Cerkve. Pozneje so nastale devetdnevnice. 
Binkoštna devetdnevnica je med vsemi najpomembnejša, saj je to molitev za to, kar 
je v Cerkvi najodličnejše: za darove Svetega Duha, za Svetega Duha samega. 
Na opozorilo blažene Elene je papež Leon XIII. vse verujoče pozval, da v času med 
Jezusovem vnebohodom in binkoštmi molijo slovesno devetdnevnico za edinost 
kristjanov "Goreči grm". Gre za povabilo k molitvi in prošnji, »da bi se ponovno 
vrnili v gornjo izbo« in dan po Jezusovem vnebohodu začeli vsak dan klicati Svetega 
Duha ter ga prositi za potrebe trenutnega dne. To se lahko zgodi na različne načine: 
s spontano molitvijo, z molitvijo v Svetem Duhu - molitvijo v jezikih, molitvijo 
kesanja, zahvaljevanjem in blagoslavljanjem, itd. Lahko dodamo še druge namene, 
kakor nas vodi Sveti Duh. 
Jezus bo svojo obljubo: »prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas« gotovo 
izpolnil tudi nam, vendar se moramo za darove Svetega Duha potruditi. 
Vabljeni k molitvi vsak dan med 7,30 do 8h in med 17h do 18h. 

Verouk - Sedaj ko so cerkve ponovno odprte, lahko pridete k nedeljski sveti maši. 
Čeprav še ni pouka in s tem tudi verouka, vabljeni k šmarnicam, mogoče vsaj tisti 
dan, ko je verouk. Takrat se bomo tudi dogovorili, kako bomo zaključili veroučno 
leto in kako naprej. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. maj 

7. velikonočna nedelja 

Marija, Pomočnica kristjanov 

  800   po namenu 
  930   † Silvo Platovnjak 
1800  za žive in †† Tomažičeve 
1100  Tremerje: † Alojzija Centrih 
1600  Miklavž: † Mirko Babovič 

PONEDELJEK, 25. maj 
Beda Častitljivi, duhovnik, c. uč. 

   800  po namenu 
1800  † s. Magdalena Gosar FMM 

TOREK, 26. maj 
Filip Neri, duhovnik 

   800  po namenu 
1800  †† Franc in Karolina Lešnik 

SREDA, 27. maj 
Alojzij Grozde, mučenec 

   800  †  
1800   po namenu 
1900  Tremerje: po namenu 

ČETRTEK, 28. maj 
German Pariški, škof 

   800   †  
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 29. maj 
Maksim Emonski, škof 

   800   po namenu 
1800   po namenu 
1900  Tremerje: po namenu 

SOBOTA, 30. maj 
Kancij in drugi oglejski mučenci 

   800   po namenu 
1800   † Angela Tratnik 

NEDELJA, 31. maj 

BINKOŠTI 

Obiskanje Device Marije 

  800   † Greta Zaveršek 
  930   †† Stanislav Svenšek (obl.)  
                in Marija Strahovnik 
1100    po namenu  
1800  ††  
1100  Tremerje: †† Nada in Jože Magdalenc  
                                  ter Anton Bevc 
1600  Miklavž: † Jožef Žabota 
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